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TELERAU AC AMODAU 

 

 
 

CYFFREDINOL 

 
1. Mae Cyngor Caerdydd yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau amgylchedd diogel a thaclus 

i gerddwyr. Gall strwythurau wedi'u lleoli'n wael neu strwythurau sy'n rhy fawr beri 

perygl i gerddwyr. O’r herwydd, mae’r Cyngor yn ystyried y dylid rheoli trwyddedu 

strwythurau a roddir ar y briffordd yn ofalus o dan Ddeddf Priffyrdd 1980.  Mae hyn yn 

cynnwys Byrddau Hysbysebu a elwir hefyd yn Fframiau “A” neu Fyrddau “A”. 

 

2. Yn y telerau ac amodau hyn, ystyrir bod pob cyfeiriad at “y drwydded” neu “trwydded” 

neu rywbeth cysylltiedig yn golygu trwydded i roi Bwrdd Hysbysebu ar y briffordd.  

3. Mae unrhyw gyfeiriad yn y ddogfen hon at Ddeddf Seneddol, darpariaeth statudol, 
rheoliad neu offeryn statudol yn cynnwys cyfeiriad at y Ddeddf, y ddarpariaeth statudol 
honno neu'r rheoliad, yr offeryn statudol hwnnw fel y’u diwygiwyd, estynnwyd neu ail-
ddeddfwyd. 
 

4. Mae’n rhaid gwneud pob cais yn y dull a bennwyd gan y Cyngor. Mae’r Cyngor yn 
cadw’r hawl i newid y broses gais ar unrhyw adeg os yw’r angen yn codi.  

 
5. Mae’r Cyngor yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw gais os nad yw'n fodlon bod yr amodau 

er mwyn cyflwyno'r cais wedi eu bodloni.  
 
6. Mae’n bosibl y gofynnir i chi ar unrhyw adeg i gyflwyno dogfennau ychwanegol neu 

dystiolaeth i atgyfnerthu eich cais. 
 
 

TELERAU AC AMODAU 
 

 

1. Bydd angen trwydded ar unrhyw un sy'n bwriadu rhoi Bwrdd “A” ar y briffordd. 

 

2. Cyn cytuno i ganiatáu Bwrdd “A” ar briffordd, rhaid i’r Cyngor sicrhau nad effeithir yn 

andwyol ar hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio’r briffordd. 

 

3. Rhaid hefyd cydymffurfio â deddfau, polisïau a safonau’r Cyngor am resymau iechyd, 

diogelwch ac amgylcheddol. 

 

4. Mae’r telerau a'r amodau hyn yn berthnasol i roi byrddau "A" ar y briffordd yn unig. Nid 

yw’r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i fyrddau “A” ar gwrt blaen a gynhelir ac a 

gedwir yn breifat y mae gan y cyhoedd fynediad cyfyngedig atynt.  Nid oes angen 

trwydded arnynt. Dylech wirio statws y tir dan sylw gyda’r Cyngor. Gall y tir rydych yn 

ei ystyried yn breifat fod yn briffordd mewn gwirionedd. Gwiriwch hynny â’r Cyngor os 

nad ydych yn sicr am statws y tir.  

 



5. Rhoddir caniatâd ar gyfer defnyddio’r briffordd ar gyfer bwrdd “A” drwy gyflwyno 

trwydded gan y Cyngor fel Awdurdod y Briffordd dan Ddeddf Priffyrdd 1980. Ystyrir 

Byrddau “A” ar y ffordd fawr heb ganiatâd yn anghyfreithlon a bydd y Cyngor yn 

gweithredu camau gorfodi pan fo hynny’n addas. 

 

6. Os yw’r ymgeisydd yn gwmni cyfyngedig neu'n Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig 

bydd y drwydded yn cael ei diddymu os daw’r cwmni/partneriaeth i ben neu os aiff i 

ddwylo’r gweinyddwr neu os yw’n methdalu ac ni chaniateir defnyddio’r ardal sydd wedi 

ei diffinio. Ni ellir trosglwyddo’r drwydded felly.  Bydd angen i’r gweithredwr newydd 

wneud cais am drwydded newydd.  

 

7. Os yw’r ymgeisydd yn unig fasnachwr neu’n bartneriaeth anghorfforedig, pan fo’r 

person neu bartner hwnnw'n methdalu, bydd y drwydded yn cael ei diddymu. Ni ellir 

trosglwyddo’r drwydded felly.  Bydd angen i’r gweithredwr newydd wneud cais am 

drwydded newydd. 

 

8. Yn gyffredinol, dylai’r bwrdd “A” feddiannu ardal o flaen y safle a dylid gallu ei weld 

o’ch adeilad presennol. 

 

9. Dylid ystyried anghenion pobl eraill sy'n defnyddio'r ffordd fawr, e.e. cerddwyr, 

masnachwyr, busnesau cyfagos. Mewn amgylchiadau lle caiff cerbydau ddefnyddio’r 

briffordd, er enghraifft mannau i gerddwyr, ond nid y rheiny’n unig, dylid hefyd ystyried 

hynny.   

 

10. Rhaid cadw llwybr cerdded clir o 2 fetr o leiaf ar bob adeg. 

 

11. Ni ddylid rhwystro llwybrau argyfwng o’ch adeilad nac o rai cyfagos gan y bwrdd “A” a 

rhaid i gerbydau gwasanaethau brys fod â mynediad ar hyd y stryd ar bob amser, hyd 

yn oed mewn strydoedd i gerddwyr. 

 

12. Ni ddylid lleoli byrddau “A” lle byddant yn amharu ar olwg gyrwyr neu’n cuddio 

arwyddion priffordd. 

 

13. Mae'n rhaid i’r bwrdd "A" fod rhwng 550mm a 700mm o led a rhwng 850mm a 1200mm 

o uchder. 

 

14. Ni ddylid defnyddio goleuadau ar y bwrdd "A".  

 

15. Mae uchafswm o un bwrdd “A” fesul adeilad. 

 

16. Ni fydd y Cyngor yn caniatáu gosod unrhyw beth parhaol ar y ffordd fawr, na chloddio’r 

ffordd fawr. 

 

17. Bydd angen i ddeiliad y drwydded indemnio’r Cyngor yn erbyn pob gweithred, 

gorchymyn, cost, traul yn codi o ddefnyddio’r ffordd fawr dan y caniatâd a roddir. Bydd 

y Cyngor, felly, yn mynnu bod gan ddeiliad y drwydded yswiriant atebolrwydd 

cyhoeddus trydydd parti am £5,000,000 o leiaf. Dylid amgáu manylion yr yswiriant 

atebolrwydd trydedd parti â’r cais am drwydded. 



 

18. Nid yw dyfarnu trwydded yn ensynio hawl uniongyrchol i’r ardal. Dylai deiliad y 

drwydded fod yn ymwybodol bod y Cyngor yn cadw’r hawl i gael mynediad i’r ardal ar 

gyfer glanhau, trwsio neu wneud gwaith cynnal a chadw i’r ffordd fawr neu i gelfi stryd. 

Efallai y bydd ar sefydliadau eraill, megis ymgymerwyr statudol, angen mynediad ar 

gyfer cynnal a chadw a thrwsio eu hoffer. Felly, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i ddileu'r 

drwydded dros dro petai angen gwneud hynny am unrhyw reswm. 

 

19. Yr oriau gweithredu ar gyfer trwydded bwrdd "A" yw oriau busnes arferol yr Adeilad 

ond ni all fod cyn 7 am nac ar ôl 11 pm.  

 

20. Nid oes modd trosglwyddo unrhyw drwydded 

 

21. Mae ffi prosesu cais am drwydded bwrdd “A” yn cwmpasu costau gweinyddol a 

chyfreithiol yr eir iddynt wrth baratoi a dyfarnu’r drwydded.  

 

22. Os yw eich cais yn addas ar gyfer dyfarnu’r drwydded, nis dyfernir hyd nes y derbynnir 

taliad llawn ac y cadarnheir hynny. Bydd y Swyddog yn anfon e-gopi o'r drwydded yn 

dangos yn union yr hyn sy’n cael ei ganiatáu gan y drwydded a’r dyddiad dirwyn i ben.  

 

23. Yn ystod cyfnod prosesu eich trwydded, ni fydd gennych hawl i osod y bwrdd “A” ar y 

briffordd. Os dyfernir trwydded, cyflwynir y dyddiad cychwyn i chi. Ni ddylech roi bwrdd 

“A” ar y briffordd tan gadarnheir y dyddiad hwn.  

 

24. Rhoddir trwyddedau am 12 mis. Bydd y dyddiad cychwyn a dirwyn i ben wedi eu nodi 

ar y drwydded. Mae’r trwyddedau yn adnewyddadwy yn ôl disgresiwn y Cyngor. Os 

dymunwch adnewyddu eich trwydded, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau y gwnewch 

hynny cyn dyddiad dirwyn i ben eich trwydded bresennol.  

 

25.  Bydd y Cyngor yn archwilio’r ardal o dro i dro i sicrhau bod termau ac amodau’r 

drwydded yn cael eu gweithredu. Gall y Cyngor ddileu trwydded dros dro neu ei 

diddymu'n llwyr os torrir unrhyw un o dermau'r drwydded.  

 

26. Mae’n rhaid i bob bwrdd “A” gydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 ac ni ddylai 

hyrwyddo na chynnwys deunydd a all anffafrio rhywun, digio rhywun neu hybu 

aflonyddu neu erlid. Ni ddylai unrhyw fwrdd “A” wneud cam â rhywun oherwydd ei 

oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, statws priodas neu bartneriaeth sifil, hil, crefydd 

neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol. Nid ellir ystyried bod bwrdd yn torri amodau 

Deddf Gydraddoldeb 2010 neu pan ellir ystyried ei fod yn anaddas neu’n digio rhywun.  

 

27. Os ystyrir bod trosedd wedi ei gwneud yn ymwneud â deiliad y drwydded ac yn 

gysylltiedig â’r drwydded, yna gellir atgyfeirio’r mater ar gyfer erlyn.  

 

28. Mewn rhai amgylchiadau pan fo busnesau’n methu â chydymffurfio â’r telerau ac 

amodau, neu pan fo’r byrddau “A” yn peryglu’r cyhoedd, gall swyddog y Cyngor eu 

symud o’r briffordd.   

 


